


Mais do que uma
tendência

Com a alta demanda e concorrência de treinos coletivos, o 

gestor precisar focar na estratégia, oferecer soluções digitais e 

estar alinhando às tendências globais e aos anseios de seus 

clientes é essencial. Disponibilizando o aplicativo LES MILLS On

Demand (LMOD), seus clientes terão acesso aos melhores 

treinos do mundo e tudo isso ao alcance de apenas um click.

O QUE É O LES MILLS ON DEMAND?

LES MILLS On Demand permite aos usuários desfrutarem de 

uma experiência impactante e transformadora através de 

programas cientificamente testados, transmissões com uma 

qualidade cinematográfica, coreografia, música e alta 

performance. Semeamos a paixão pelo movimento! 

Os principais gêneros de treino estão disponíveis, incluindo 

treinamento de força, cardio, HIIT, funcional, flexibilidade, artes 

marciais, ciclismo indoor, yoga, dança e muito mais. E o mais 

importante, onde e quando quiser, seja em casa, no intervalo do 

trabalho, na academia ou no parque, a barreira física e de tempo 

foram eliminadas, inclusive com acesso offline. 
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Experiência
diferenciada

Treine quando
e onde quiser



O QUE O APLICATIVO OFERECE?

ACESSIBILIDADE SOLUÇÃO 24/7

PLANO DE TREINO CASHBACK

Diversidade, comodidade e motivação para acessar 

quando e onde quiser, inclusive com acesso offline. 

Solução digital e de alta qualidade, 

sempre disponível e atualizada mensalmente. 

Guiar inteligente para o cliente a iniciar sua rotina de 

exercícios físicos de maneira atrativa e simples.

Ofereça o aplicativo como parte da sua matrícula e 

receba uma comissão mensal por assinatura.



O QUE VOCÊ QUER.  
ONDE VOCÊ PREFERIR.
NA HORA QUE VOCÊ QUISER.

• A assinatura do LES MILLS On Demand oferece acesso ilimitado a uma biblioteca 

de mais de 1.400  treinos em 13 programas, incluindo força, cardio, HIIT, funcional, 

dança, yoga e muito mais.

• Os treinos variam de 5 a 55 minutos - novas opções adicionadas a cada mês.

• O LES MILLS On Demand  oferece uma variedade de planos de exercícios 

elaborados cientificamente.

• Os treinos podem ser transmitidos a qualquer hora, em qualquer lugar - em casa, 

no condomínio, na academia, no trabalho ou durante suas férias, inclusive de 

maneira offline.



APLICATIVO RECONHECIDO INTERNACIONALMENTE

• O LES MILLS On Demand foi eleito em 

2020, nos Estados Unidos como o melhor 

aplicativo para exercícios em casa.

• Os aplicativos selecionados inicialmente 

foram determinados por um painel de 

especialistas em fitness e bem-estar, em 

parceria com os editores da 10Best. 

Já os 10 primeiros vencedores foram então 

determinados por voto popular dos leitores 

do USA Today.www.ihrsa.org/about/media-center/press-releases/les-mills-on-demand-named-2020-best-at-home-workout-by-usa-today/#

https://www.ihrsa.org/about/media-center/press-releases/les-mills-on-demand-named-2020-best-at-home-workout-by-usa-today/


ENTREGUE A MOTIVAÇÃO QUE SEUS CLIENTES PRECISAM PARA TREINAR 

NÓS TEMOS A SOLUÇÃO QUE VOCÊ PRECISA



+1.400 VÍDEOS ONLINE PARA SEUS CLIENTES
Com o LES MILLS On Demand  você pode transmitir uma 

grande variedade de treinos de todos os seus dispositivos

Transmissão para Apple TV a partir de dispositivos Apple, 

Chromecast a partir de seu computador e dispositivos Android. 

Pesquise LES MILLS On Demand na loja de aplicativos de cada 

dispositivo para encontrar nosso aplicativo.

Facilidade para acessar quando, onde e como quiser:

• Website

• Smartphones: iPhone e Android

• Tablets: iPad, Android tablet, Kindle fire tablets

• TV streaming: Amazon Fire TV, Roku, Apple, TV4, Android TV, e 

Samsung Smart TVs.

• Console de jogos: Xbox 360, Xbox One



MANTENHA SEU CLIENTE ATIVO E SAUDÁVEL
DENTRO E FORA DA SUA ACADEMIA



SEU NEGÓCIO
OMNICHANNEL 
Integre suas experiências presenciais e digitais 

oferecendo aos clientes uma experiência única, 

integrada e relevante com a ajuda da Les Mills.

EM
CASA

NA 
ACADEMIA

AULAS 
PRESENCIAIS

AULA PRESENCIAL



Potencializar o relacionamento 
com seus clientesAS VANTAGENS

Possibilidade de monetizar
por cada assinatura/mês

Baixo custo, risco zero

Incentivar os clientes para adotarem
um estilo de vida saudável

Estar alinhado às tendências
oferecendo solução de fitness online

Entregar a seus clientes
treinos de qualidade internacional

X

$



QUAL MODELO VOCÊ PREFERE?

É preciso divulgar o link 
para que seus clientes
possam solicitar o acesso 
ao LES MILLS On Demand.

Ao acessar o link, o cliente 
preencherá com seus dados 
e enviará o pedido. 
O acesso ao LMOD ficará 
pendente até aprovação via 
empresa. 

A empresa receberá um 
e-mail notificando a 
solicitação de acesso do 
cliente e, poderá aceitar ou 
recusar o pedido. 

Sendo aprovado, o cliente 
receberá e-mail 
confirmando a ativação.
A empresa começará a 
receber o comissionamento 
por mês de assinatura.

MODO AFILIADO

É preciso divulgar o link 
para que seus clientes
possam solicitar o acesso 
ao LES MILLS On Demand.

Ao acessar o link, o cliente 
preencherá com seus dados 
(incluído cartão de crédito) 
e enviará o pedido. 

MODO TRADICIONAL

O acesso ao aplicativo será 
disponível automaticamente 
após pagamento.

Você terá um link 
personalizado e poderá 
monetizar por cada 
assinatura/mês

Você oferece o acesso 
ao aplicativo para seus
Clientes. Também possível
fazer upload em massa
dos contatos



MONETIZANDO COM O LES MILLS ON DEMAND

AUTONOMIA
AO CLIENTE CASHBACK*

MELHORAR
A RETENÇÃO

MELHORAR A
ATRAÇÃO

100 

assinantes

500 

assinantes

1000 

assinantes

Até

R$ 1.200

Até

R$ 6 mil

Até

R$ 12 mil

* Considerando o valor da assinatura mensal de R$ 52, o cashback por assinante será de R$ 12

CRIAR ESTRATÉGIAS
PARA VENDAS



CONTINUE ACOMPANHANDO AS NOVIDADES 

DA LES MILLS BRASIL VIA CANAIS DIGITAIS

• Instagram: @lesmillsbrasil

• Site: www.lesmills.com/br

• LinkedIn: Les Mills Brasil

• Facebook: Les Mills Brasil

• E-mail: lmb.marketing@lesmills.com

http://www.lesmills.com/br
mailto:lmb.academia@lesmills.com
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